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BioBos Л(6)

Акціонерне товариство «Біовета» 
(Bioveta, a. s.) пропонує вам 

інноваційний продукт БіоЕквін, 
який містить нові штами 

грипу коней
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Вакцина проти 
лептоспірозу ВРХ
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Для імунізації поросят з метою 
профілактики бешихи, 
пригнічення інфекції 
Ac�nobacillus pleuropneumoniae 
і Haemophilus parasuis (хвороби 
Глессера), 

16 БІОСУІС Респі Е

новинка

ФІПРОН спот-он
новинка

БІОСУІС PRRS 
iнакт Eu + Am, новинка

Фіпроніл, як і раніше, 
є високоефективним засобом проти 

бліх та іксодових кліщів, а також 
застосовується для профілактики 
зараження пухоїдами та кліщами 

різних видів. 

Вакцина для активної імунізації 
свинок і свиноматок з метою 
зниження ступеня порушень 

репродуктивної функції та рівня 
вірусемії, що викликані 

європейським і американським 
типами вірусу репродуктивно-

респіраторного синдрому 
свиней (PRRS). 
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ФІПРОН спот-он
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Якість – 
це властивість

«Лікарські препарати ми 
виробляємо, продаємо та 
розробляємо нові. 

І якщо в цей процес ми 
вкладаємо гроші, час і працю, 
то чому б не робити це так, 
щоб наші препарати були 
найкращими на ринку».

Libor Bittner
Голова правління акціонерного 

товариства «Біовета»
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Ідеальний Світ 
виробництва ветеринарних препаратів 

Успіх фармацевтичної компанії «Біовета» полягає у швидкій 

реакції на зміни ринку та перфекціонізмі виробництва 

і контролю лікарських препаратів



Шановні ветеринарні лікарі, шановні ділові 
партнери!
Ви тримаєте в руках черговий номер інформаційного бюлетеня Bioveta 
News, у якому ми хотіли б представити нові ветеринарні препарати зі свого 
асортименту, що зареєстровані на українському ринку. Не забули ми і про 
сукупний перелік усіх препаратів з нашого портфеля, які зареєстровані на 
території України.

Більшу увагу ми приділили вже добре знайомому препарату KOLIBIN RC 
Neo («Колібін РК Нео»), який збираємося імпортувати в меншому 
пакованні, що підходить для невеликих ферм. Хотілося б також нагадати 
вам про переваги застосування вакцини BioBos Respi 4 («БіоБос Респі 4») у 
господарствах з розведення великої рогатої худоби та поінформувати про 
можливість використання недавно зареєстрованої вакцини BioBos L6 
(«БіоБос Л6»), що захищає велику рогату худобу від шести серотипів 
лептоспір.

В в а ж а є м о ,  щ о  в а с  з а ц і к а в и т ь 
інформація про вакцину для свиней 
BioSuis M.hyo («БіоСуіс М.гіо») і 
особливо про новинку BioSuis Respi E 
(«БіоСуіс Респі Е»). Ця сучасна вакцина 
захищає тварин не лише від збудників 
респіраторного синдрому свиней, але 
й від бешихи та хвороби Глесера. 
Таким чином, разом з новим засобом 
BioSuis APP 2,9,11 («БіоСуіс АПП 
2,9,11») і раніше зареєстрованими 
вакцинами наше товариство пропонує 
комплекс вакцин для профілактики 
вірусних і бактеріальних захворювань 
свиней.

Ваших клієнтів-конярів напевно 
зацікавить приваблива новинка 
BioEquin F H  («БиоЕквін Ф Г»)  – 
комбінована вакцина проти грипу 
коней  з  оновленими штамами 
збудника та проти герпетичної 
інфекції. У Чехії та сусідніх країнах 
вакцина набула дуже позитивні 
відгуки, і тому ми сподіваємося, що 
вона зацікавить і вас.

ПЕРЕДМОВУ

MVDr. Petr FILIP, MBA, Country manager Bioveta Ukraine
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Де компанія Bioveta Україна може зустріти?
8.06. – 11.06. 2016 
выставка "AGRO 2016" г. Киев

 конференция "Молочна ферма" 6.07. – 7.07. 2016 –
г. Киев 

конференция "Свинокомплекс" г. Киев 20.08.2016 – 

Для дрібних тварин маємо препарат FIPRON spot-on («ФІПРОН спот-он») 
що містить фіпроніл, який забезпечує надійний захист собак і кішок від бліх 
та кліщів. Зважаючи на те, що у масштабах усієї Європи збільшується ризик 
передачі серйозних інфекцій, логічно зростає необхідність їх належної 
профілактики. Ми впевнені, що цей продукт теж знайде своїх ветеринарних 
лікарів і заводчиків.

Сподіваємося, зміст цього номера бюлетеня буде для вас цікавим 
і потрібним. Хотілося б, щоб він був одним з приємних і корисних контактів 
з нашим товариством. Для нас є важливим і особисте спілкування, тому 
ми нетерпляче чекаємо на зустріч з вами – як під час візитів наших 
регіональних представників, так і на семінарах чи конгресах в Україні.

Гарних вам сонячних днів.

MVDr. Petr FILIP, MBA 
Country manager Bioveta Ukraine

30.06.2016  
VIII Мижнародный конгрес "Прибуткове свинарство" 
г. Киев

Евровет
03151, м. Київ,
вул. Народного Ополчення 26а, а/с 131

Тел./факс. (044) 246-20-05
Тел. (044) 246-20-10, (044) 229-77-55

e-mail: td_bu@i.com.ua, 
www.eurovet.com.ua

BIOVETA UKRAINE

03186 Kiev
bulv. Aviakonstruktora 
Antonova 5-A, Ukraine 

Тел.:  +380 44 248 11 98, 
 +380 44 248 11 11

 bioveta.ukraine@gmail.come-mail:
www.bioveta.cz/ua 

MVDr. Petr FILIP, MBA 
Country manager Bioveta Ukraine
Тел.:  +380 503 828 835,
 +420 777 357 863

 filip.petr@bioveta.cze-mail:

З питань відносно придбання продукції звертайтесь 
до нашого ексклюзивного дистриб'ютора в Україні – 
ТОВ «Евровет»

Вищепан Микола Іванович
Лікар ветеринарної медицини,
Oфiцiйний представник
Тел.:+380 95 280 48 07
e-mail: vyschepan.nikolay@bioveta.cz

Павленко Максим Олегович 
Лікар ветеринарної медицини,
менеджер з реклами
Тел.:+380 50 382 89 24
e-mail: pavlenko.maksym@bioveta.cz

Розгонюк Сергій Дмитрович
Лікар ветеринарної медицини, 
Oфiцiйний представник 
Тел.: +380 95 280 47 81 
e-mail: rozgonuck.sergey@bioveta.cz

Слюсар Олександр Миколайович
Лікар ветеринарної медицини,
менеджер з продажу 
Тел.:+380 50 382 89 26
e-mail: slusar.alexandr@bioveta.cz

ПЕРЕДМОВУ
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ФІПРОН 50 спот-он розчин для котів 

ФІПРОН 100 спот-он розчин для собак



Новий модельний ряд вакцин для коней

l Акціонерне товариство «Біовета» пропонує вам інноваційний 

продукт для захисту від грипу коней, інфекцій, викликаних 

вірусом герпесу коней і для активної імунізації з метою попередження 

викидня в жеребних кобил.

l В даний час штами кінського грипу A/Equi2/Брно 08, A/Equi2/Морава 95
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БіоЕквін FHБіоЕквін FH
Вакцина інактивована проти грипу 
та герпесвірусної інфекції коней



Вакцина призначена для попередження абортів, а також зменшення 
симптомів інфекції дихальних шляхів, викликаної вірусами грипу і вірусом 
EHV-1, у лошат, однорічних і молодих коней 

Містить актуальний абортогенний штам вірусу EHV-1, ізольований 
на території Чехії, який забезпечує розвиток перехресного імунітету 
і до EHV-4.

Вакцина містить поточні штами 
грипу і штаму вірусу герпесу:

ź Bірус грипу H N , 3 8

А/Equi 2/Брно 08 
(американський тип)  

ź Bірус грипу H N , 3 8

А/Equi 2/Морава 95 
(європейський тип)  

ź Герпесвірусна інфекція EHV-1

Грип: активний початок імунітету: 14 днів після основної вакцинації, 
тривалість імунітету: 6 місяців після ревакцинації

Герпес: активний початок імунітету: 14 днів після основної 
вакцинації,тривалість імунітету: 6 місяців після ревакцинації

Спосіб застосування та дози:
Вакцину застосовують у дозі 1 мл шляхом внутрішньом'язових ін'єкцій.

Первинна вакцинація: тварин вакцинують, починаючи з 6-місячного віку, 
двічі з інтервалом 4 тижня.

Ревакцинація: через 3 місяця після первинної вакцинації.

Для підтримання імунітету рекомендується ревакцинація тварин щопівроку.

Вакцинація жеребих кобил: тварин вакцинують однією дозою вакцини на 
другий місяць після запліднення, а потім на 5 або 6 та на 9 місяці вагітності

ЛИШЕ ВАКЦИНАЦІЯ ВСЬОГО ПОГОЛІВ'Я ЗАБЕЗПЕЧУЄ НЕОБХІДНИЙ 
ГРУПОВИЙ ІМУНІТЕТ

Вакцина проти правцю

Одна доза вакцини містить
Anatoxinum tetanicum purificatum 30 I.U.
Гідроксид алюмінію 2%
Мертіолат натрію, Фізіологічний розчин

Покази:
Для активної імунізації коней, великої рогатої 
худоби, овець, кіз та собак проти правцю від 
3-місячного віку.

Імунітет виробляється через 14–21 дні після 
ревакцинації та триває мін. 2 роки (у коней 
4 роки). Потім необхідно ввести наступну бустер-
дозу. У вказаних випадках можна ввести наступну 
бустер-дозу раніше, до завершення 
вищевказаного періоду.

дозування, спосіб введення: Дозування: 1 мл, 
внутрішньом'язово у сідничні м'язи. Через три 
тижні таким самим чином проводиться 
ревакцинація. Наступну 
бустер-дозу необхідно ввести через 2 роки після 
вакцинації (у коней через 4 роки).

Вакцина проти грипу коней

Одна доза вакцини містить:
Virus influensis A/Equi 1/Praha 56 
інактивований, мін. 160 HAU Virus influensis 
A/Equi 2/Morava 95 (європейський тип) 
інактивований, мін. 320 HAUVirus influensis 
A/Equi 2/Brno 97 (американський тип) 
інактивований, мін. 320 HAU
Стійкий імунітет виробляється через 21 день 
після ревакцинації.

Тривалість імунітету: 6 місяців після базової 
вакцинації. 1 мл глибоко внутрішньом'язово.

Базова вакцинація: Перша ін'єкція у віці від 3 
до 6 місяців, друга ін'єкція через 4–6 тижнів.

Ревакцинація: Перша ревакцинація (третя 
доза) проводиться через 6 місяців після 
базової вакцинації.
Наступні ревакцинації проводяться кожних 
6–12 місяців залежно від епідеміологічної 
ситуації. 
Ревакцинація вагітних кобил 
проводиться на останньому 
триместрі вагітності, не пізніше 
ніж за місяць до планованих 
родів.

Примітка: Жеребців, 
народжених від кобил 
достеменно вакцинованих 
перед родами, рекомендуємо з 
огляду на колостральний 
імунітет вакцинувати у віці 6 
місяців.

Вакцина проти грипу та правцю коней

Одна доза вакцини містить:
Virus influensis A/Equi 1/Praha 56 інактивований, 
мін. 160 HAU Virus influensis A/Equi 2/Morava 95 
(європейський тип) інактивований, мін. 320 HAU
Virus influensis A/Equi 2/Brno 97 (американський 
тип) інактивований, мін. 320 HAU Anatoxinum 
tetanicum purificatum, мін. 150 IU

Покази: Профілактична вакцинація коней від 
грипу та правцю. Стійкий імунітет виробляється 
через 21 день після ревакцинації.

Тривалість імунітету: Проти грипу 6 місяців після 
базової вакцинації Проти правцю 12 місяців після 
базової вакцинації, 1 мл глибоко 
внутрішньом'язово.

Базова вакцинація: Перша ін'єкція у віці від 
3 до 6 місяців, друга ін'єкція через 4–6 тижнів.

Ревакцинація: Перша ревакцинація (третя доза) 
проводиться проти грипу: через 6 місяців після 
базової вакцинації та проти правцю через 12 
місяців.
Наступні ревакцинації проти грипу 
проводяться кожних 
6–12 місяців залежно від 
епідеміологічної ситуації та проти 
правцю раз у 12 місяців. 
Ревакцинація вагітних кобил 
проводиться на останньому 
триместрі вагітності, не пізніше ніж 
за місяць до планованих родів.

ФЛЮЕКВІН ТФЛЮЕКВІН КЛОТЕЇД 4

БіоЕквін FH
Вакцина інактивована проти грипу та герпесвірусної інфекції коней

nowośćновинка
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Д-р ветеринарної медицини 
Доброміла Молінкова, Ph.D.
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РЕЗУЛЬТАТИ СЕМІНАРA

Кобила і лоша

Яке значення має груповий імунітет, якщо для нас важливий, насамперед, захист 
жеребних кобил від викидня, викликаного герпетичною інфекцією?  
Для жеребних кобил джерелом інфекції є лошата з респіраторними симптомами, зокрема 
з виділеннями з носа на ранній стадії інфекції. Вакцинація всіх тварин у господарстві 
значно скорочує простір для міграції вірусу в популяції і його подальшої можливої 
еволюції, а також знижує кількість сприйнятливих особин. Лише невеликий відсоток 
господарств є закритими, без переміщення і руху коней, з карантином, і далеко не всі 
господарства містять коней однієї категорії. Оскільки вакцинація значно зменшує 
виділення вірусу і захищає організм від періоду вірусемії, вакцинація і коней з латентною 
інфекцією усуває ризик виникнення респіраторних симптомів у разі супутнього 
захворювання, хірургічного втручання або іншої стресової ситуації. Зрозуміло, вакцинація 
має супроводжуватися тваринницькими заходами, які гарантують відділення жеребних 
кобил від лошат і однорічних коней, а також карантин і вакцинацію нових коней у 
господарстві.  

Чи підтверджена дослідженнями наявність перехресного імунітету до вірусу герпесу 
EHV-4?  
Після природної інфекції імунітет до EHV-1 і EHV-4 дуже сильний і являє собою комбінацію 
гуморального і клітинного механізмів. Вакцинація спричиняє лише утворення антитіл, на 
розвиток клітинного імунітету вона не впливає. Однак незалежно від цього факту як після 
природної інфекції, так і після вакцинації перехресний імунітет до цих двох штамів 
виникає. Про можливість перехресного імунітету свідчить значна подібність антигенної 
структури обох штамів, яка була підтверджена низкою імунологічних досліджень із 
використанням поліклональної сироватки як джерела антитіл – тесту нейтралізації вірусу, 
реакції зв'язування комплементу, ІФА чи імуноблотингу. Застосування поліклональної 
сироватки підтвердило наявність перехресного імунітету. Цими діагностичними 
методами не була підтверджена і антигенна варіабельність і мінливість штамів EHV-1 
і EHV-4, які, таким чином, належать до одного серотипу. Детальний аналіз за допомогою 
моноклональних антитіл показав, що кожний із цих штамів вирізняється антигенною 
стабільністю і досить вираженою гомогенністю. З урахуванням патогенезу захворювання 
і того факту, що вірусом EHV-4, який викликає лише легкі респіраторні симптоми, лошата 
інфікуються ще у віці декількох місяців, головною метою всіх доступних вакцин є захист від 
викиднів, викликаних герпетичною інфекцією. 
Allen GP, JH Kydd, JD Slater and KC Smith. Equectious Diseases of Livestock, (Ed.) JAW Coetzer , Equid herpesvirus-1 
(EHV-1) and -4 (EHV-4) infections. IN Inf and Tu 829-859, 2004.

Яка ідеальна діагностична тактика у разі скидання плода в господарстві? Як зберегти 
зразки плодових оболонок? Чи важливі для діагностики викидня, викликаного EHV-1, 
тканини абортованого плода?
Чутливим методом є ізолювання вірусу і його виявлення в тканинах оболонок плода, де 
концентрація вірусу максимальна. Вірус присутній і може бути виявлений методом ПЛР 
також у мазках з носа, у тому числі сухих кірках. Органи абортованого плода можуть не 
містити частки вірусу, тобто викидень, викликаний герпетичною інфекцією, не буде 
підтверджений. Для ізоляції вірусу найціннішим матеріалом є оболонки плода. Однак 
якщо з якоїсь причини вони недоступні, то можна скористатися зразками легенів, печінки 
і нирок лошати. Якщо ми хочемо підтвердити наявність вірусу ізоляцією, то слід 
заморозити відібрані зразки до температури щонайменше –20 °C, і це трохи ускладнює 
діагностику, особливо влітку. Якщо вирішено провести серологічне дослідження, тут 
також діє загальне правило відбирання парних зразків у гострому періоді й у періоді 
реконвалесценції в межах 3–4 тижнів. Якщо зразок цільної крові буде оброблений до 
24 годин, її можна зберігати в холодильнику. 
В іншому разі кров слід відцентрифугувати і заморозити сироватку. Непрямий доказ 
наявності антитіл – серологічне дослідження – легше для проведення і, безперечно, 
більше підходить для масової діагностики інфекції в господарстві

Чи потрібно вакцинувати регулярно 
вакцинованих жеребних кобил і в період 
жеребності? 
У більшості коней наявна латентна 
інфекція обома штамами, проте навіть 
пост інфекційний імунітет  захищає 
організм від клінічних проявів і виділення 
вірусу не тривалий час, а лише протягом 
декількох місяців.  Від вірусемії  та 
інфікування плода жеребні кобили 
з  л а т е н т н о ю  і н ф е к ц і є ю  з а х и щ е н і 
в мінімальній мірі. Поствакцинальний 
імунітет до респіраторних захворювань 
забезпечує захист лише на кілька місяців, 
то му  п р и  р е в а к ц и н а ц і ї  н е о бх і д н о 
дотримувати інтервалу шість місяців. 
Жеребних кобил слід належним чином 
вакцинувати навіть незважаючи на те, що 
вони регулярно вакциновані з інтервалом 
шість місяців. У період жеребності 
слід дотримуватися схеми вакцинації 
і вакцинувати на 2-му, 5–6-му і 9-му 
місяці жеребності. Винятком є кобили, 
вакциновані за один-два місяці до 
можливої злучки. У цьому разі схему 
вакцинації для попередження викиднів 
можна в ідкоригувати  і  проводити 
ревакцинацію аж на 5–6-му і 9-му місяці 
жеребності. .



Для активної 
вакцинації 
корів, нетелей, 
а також 
телят, 
починаючи 
з 4-тижневого 
віку, проти 
лептоспірозу.

ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ

ź  Містить інактивовані штами лептоспір, патогенних для великої рогатої худоби: 
Leptospira pomona inact., Leptospira hardjo тип hardjo-prajitno inact., 
Leptospira hardjo тип hardjo-bovis, Leptospira grippotyphosa inact., Leptospira icterohaemorrhagiae, 
Leptospira canicola inact. 
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Інактивована вакцина проти лептоспірозу 
великої рогатої худоби

БіоБос Л(6)



БіоБос Л(6)
Містить інактивовані 
штами лептоспір, 
патогенних для великої 
рогатої худоби:

Leptospira pomona inact. мін. 
титр 16, встановлений за 
допомогою РАЛ*

Leptospira hardjo тип hardjo-
prajitno inact. мін. титр 35, 
встановлений за допомогою 
РАЛ*

Leptospira hardjo тип hardjo-
bovis inact. мін. титр 32, 
встановлений за допомогою 
РАЛ*

Leptospira grippotyphosa inact. 
мін. титр 64, встановлений 
за допомогою РАЛ*

Leptospira 
icterohaemorrhagiae мін. 
титр 81, установлений за 
допомогою РАЛ*

Leptospira canicola inact. 
мін. титр 35, встановлений 
за допомогою РАЛ*

В інфікованих корів 
вакцинація гарантує 
зниження виділення 
бактерій роду лептоспіра 
з сечею. У тільних корів 
забезпечує захист плода від 
інфекції, запобігає смерті 
плода і викидню. Ад'ювант, 
що міститься у препараті, 
мінімізує ризик побічної 
реакції та сприяє розвитку 
імунітету після застосування 
вакцини. Доза 2 мл 
вводиться підшкірно в 
ділянці лопатки незалежно 
від віку тварин – телята 
з 4-тижневого віку, телиці 
і корови 

Вакцину вводять підшкірно (в ділянці шиї) у дозі 2 мл

Перед застосуванням вміст флакону підігріти до кімнатної 
температури 15–25 °С та ретельно збовтати

Основна вакцинація
Полягає у введенні двох вакцинувальних доз із інтервалом 4–6 тижнів, 
причому друга доза повинна бути введена не пізніше ніж за 4 тижні 
до злучки. Основний ефект – профілактика виділення лептоспір із 
сечею.Друга вакцинувальна доза, введена не пізніше ніж за 2 тижні 
до злучки, також є ефективною профілактикою інфікування плода. 
Телята можуть вакцинуватися з 4-тижневого віку, основна вакцинація 
полягає у введенні двох вакцинувальних доз. При досягненні категорії 
телиця вакцинується один раз перед злучкою.

Ревакцинація:
l Для підтримки імунітету необхідна щорічна ревакцинація однією 

дозою не пізніше ніж за 2 тижні до злучки.

l Перед застосуванням вакцину необхідно підігріти до температури 
15–25 °C і ретельно збовтати вміст флакона.

l Паковання: 10 мл
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Вакцина для активної імунізації свинок і свиноматок з метою зниження ступеня 

порушень репродуктивної функції та рівня вірусемії, що викликані європейським 

і американським типами вірусу репродуктивно-респіраторного синдрому 

свиней (PRRS). 

Вакцинація свинок і свиноматок:

n вакцинація у віці від 6 місяців

n вакцинувальна доза 2 мл 

уводиться глибоко внутрішньом'язово 

в привушній області

n первинна вакцинація перед злучкою: дві дози 

вакцини з інтервалом 2–3 тижні

n ревакцинація однією дозою на 60–70-й день 

поросності

n рішення про масштаби імунізації приймає 

ветеринарний лікар залежно від конкретної 

ситуації в господарстві

n повний розвиток імунітету: через 3 тижні після 

ревакцинації

n тривалість імунітету: 6 місяців після 

ревакцинації

n паковання: 25 доз (50 мл)

БІОСУІС PRRS 
iнакт Eu + Am

Вакцина містить:

n два відомі сьогодні інактивовані віруси PRRS 

(європейський і американський підтипи)

n сучасний масляний ад'ювант (емульсиген), що потенціює 

імуногенні властивості вакцини
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Одна вакцинувальна доза 
(2 мл) містить:
Інактивований вірус PRRS

5,1Штам PRRS/EU мін. 10  TCID , 50

RP ³ 1

ПОКАЗАННЯ: Активна 
імунізація свинок і свиноматок 
для зниження ступеня 
порушень репродуктивної 
функції та рівня вірусемії, які 
викликані європейським і 
американським типами вірусу 
репродуктивно-респіраторного 
синдрому свиней.

Виникнення імунітету було 
встановлено за допомогою 
провокації через 3 тижні після 
первинної вакцинації (тобто 
введення трьох доз); тривалість 
імунітету, підтверджена 
провокаційною пробою, 
становила 6 місяців.

ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ: Після вакцинації може з'явитися тимчасовий 
набряк (припухлість) або почервоніння (діаметром до 3 см) 
у місці ін'єкції, які зникають зазвичай протягом 1 тижня, або 
невелика місцева реакція (гранулема) без будь-яких наслідків 

для здоров'я та продуктивності тварин. Більш виразна реакція 
(діаметром до 5 см) відзначалася дуже рідко, після часто 

повторюваних вакцинацій. Винятково рідко 
вакцина може викликати стан гіперчутливості. 
У такому разі застосовується симптоматичне 

лікування.

ЦІЛЬОВИЙ ВИД ТВАРИН: Свині (свинки, свиноматки)

ДОЗУВАННЯ 

Вакцинувальна доза – 2 мл.

Вакцина вводиться глибоко внутрішньом'язово в шию за 
вушною раковиною.

Перед застосуванням вакцину слід нагріти при кімнатній 
температурі та ретельно струснути.

Тварин (свинок) можна вакцинувати перед злучкою у віці від 
6 місяців.

Первинна вакцинація:
Свинки – первинна вакцинація двічі по одній дозі з інтервалом 
2–3 тижні, проводиться перед злучкою, третя доза на 60 - 70-й 
день поросності, що настає після первинної вакцинації.

Свиноматки – первинна вакцинація двічі по одній дозі з 
інтервалом 2–3 тижні, проводиться перед злучкою, 
рекомендується поголовна вакцинація свиноматок у череді 
в щонайкоротший термін, третя доза на 60 – 70-й день 
поросності, що настає після первинної вакцинації.

Ревакцинація:
Уведення 1 дози (2 мл) на 60 – 70-й день кожної поросності, 
що настає після основної вакцинації.

Рішення про масштаби імунізації приймає ветеринарний лікар 
з урахуванням конкретної епізоотичної ситуації.

ПАКОВАННЯ: 25 доз (50 мл)

Вакцина для активної 
імунізації свинок 

і свиноматок 



Біосуіс Респі Е

емульсія для ін'єкцій для свиней

Для імунізації 
поросят з метою 
профілактики 
бешихи, пригнічення 
інфекції Actinobacillus 
pleuropneumoniae 
і Haemophilus parasuis 
(хвороби Глессера), 
зменшення клінічних 
симптомів 
і патологічних змін 
у легеневій тканині, 
викликаних цими 
патогенами.

інактивована бактеріальна вакцина з цілоклітинними антигенами:
l Actinobacillus pleuropneumoniae в новому складі – 
l серотипи 2, 9 і 11 і токсоїди APX I, APX II і APX III
l Haemophilus parasuis (серовари 1, 5, 13)
l Erysipelothrix rhusiopathiae (3 штами – тип 2; 1 штам – тип 1)

Паковання: 100 мл, 250 мл у пластмасових флаконах

nowośćновинка

ПРОДУКТИ ДЛЯ СВИНЕЙ
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ź містить сучасний масляний 
ад'ювант, що потенціює 
імуногенні властивості

ź викликає утворення 
специфічних антитіл, які 
допомагають запобігти 
наслідкам інфікування 
нативним збудником 
Actinobacillus 
pleuropneumoniae 
і Haemophilus parasuis 
(хвороба Глессера) 
у свинарських господарствах 
і водночас в рамках одного 
застосування захищає і від 
бешихи свиней за умови 
дотримання рекомендованої 
схеми вакцинації забійні свині 
захищені протягом усього 
періоду відгодівлі

ź вакцинація поросних свинок 
і свиноматок є рішенням для 
зниження рівня інфікованості 
в господарствах з високим 
ризиком зараження 

ź поросята захищені протягом 
періоду вигодовування 
молозивом і молоком

Вакцинація поросят:

ź з 6-тижневого віку вакцинувальна доза – 1 мл внутрішньом'язово 

ź бажано в привушній області ревакцинація через 3 тижні тією ж дозою

ź Вакцинація свинок і свиноматок:

ź вакцинація – за 6–5 тижні до опоросу вакцинувальна доза – 2 мл 
внутрішньом'язово, бажано в привушній області

ź ревакцинація через 2–3 тижні тією ж дозою, але не пізніше ніж за 2 тижні 
до опоросу

ź наступні ревакцинації проводяться завжди за 3–2 тижні до кожного наступного 
опоросу

ź Повною мірою імунітет у всіх категорій формується через 3 тижні після 
ревакцинації зі збереженням протягом 6 місяців.

У щеплених поросят стійкий імунітет проти 
актинобацилярної плевропневмонії та гемофільозу 

формується через 21 день після ревакцинації та 
триває протягом 20 тижнів.

Стійкий імунітет проти бешихи свиней формується 
через 21 день після основної вакцинації та триває 

протягом 6 місяців після ревакцинації.

ПРОДУКТИ ДЛЯ СВИНЕЙ
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l Вакцинація комерційно доступними вакцинами не захищає від колонізації мікоплазмою 
дихальних шляхів, але сприяє значному зниженню клінічних проявів і негативних ефектів 
від патогенних агентів на легеневій тканині.

l Зазвичай щеплення поросят від 7-денного віку з наступною ревакцинацією через 
2–3 тижні. З 10-денного віку вакцинація поросят можлива 1 раз без ревакцинації.

Iнструмент у боротьбі з ензоотичною 
пневмонією свиней

Специфічна 
профілактика 
(вакцинація) 
є одним з найбільш 
ефективних способів 
профілактики 
масового 
захворювання 
ензоотичною 
пневмонією
у свиней. 

Біосуіс M. hyo 

ПРОДУКТИ ДЛЯ СВИНЕЙ
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Біосуіс M. hyo  – 
це вакцина 
l інактивована з сучасним 

мінерально-масляним 
ад'ювантом (Montanide ISA 
35 VG), що значно потенціює 
імуногенні властивості

l що доказово зменшує 
ушкодження легеневої 
тканини, викликане 
збудником Mycoplasma 
hyopneumoniae

l вакцинувальна доза якої 
становить 2 мл у м'язи шиї

l з необхідністю введення 
тільки 1 дози у віці старше 
10 днів (у разі сильного 
інфікування можна 
використати дві дози 
з 7-денного віку)

l що призводить до повного 
формування активного 
імунітету через 21 день після 
вакцинації

l що забезпечує захист 
протягом усього періоду 
відгодівлі

l з мінімальними місцевими 
і загальними реакціями, без 
періоду очікування

Практичні рекомендації, що 
попереджають небажані реакції
l вакцину перед застосуванням завжди підігріти до температури 

15–20 °C і ретельно струснути (вміст паковання 100 мл перемішувати 
круговим рухом бажано повторно, наприклад, після кожного 
вакцинованого посліду)

l вакцину набирати з флакона в шприц (автомат) іншою голкою, ніж та, 
що застосовується для введення 

l у жодному разі не можна перемішувати вакцину з іншим 
препаратом в одному шприці (автоматі); не рекомендується 
одночасне введення іншого ветеринарного препарату

l молодих кнурів не рекомендується вакцинувати одночасно 
з кастрацією (інтервал повинен становити не менше ніж 3 дні 
до або після кастрації)

l уводити завжди чистою голкою в незабруднене місце глибоко в м'язи 
шиї, 

l біля основи вуха, голку міняти бажано хоча б після кожного 
вакцинованого посліду поросят

l відкрите паковання використати протягом 10 годин
MVDr. Pavel Raška 

Mенеджер по продукції  

Метод подвійної вакцинації всіх народжених поросят 
рекомендується головним чином для господарств, які 
тільки починають вирішувати проблему придушення 
захворювання, 
і застосовується протягом щонайменше 18–24 місяців. 
Як тільки зменшуються клінічні симптоми захворювання 
(знижується інтенсивність сухого кашлю в поросят на 
відгодівлі) і регулярно моніторинговий відсоток 
ураження легеневої паренхіми характерними змінами 
(< 15%), можна починати одноразове введення 
вакцини з 10-го дня життя. 

Біосуіс M. hyo 
продукт, призначений 
для активної імунізації 
свиней на відгодівлі 
з метою зменшення 
клінічних симптомів 
і ураження легенів, 
викликаних інфекцією 
Mycoplasma 
hyopneumoniae, 
збудником ензоотичної 
пневмонії свиней. 

ПРОДУКТИ ДЛЯ СВИНЕЙ



 S

M
L
XL

ФІПРОН 50     спот-он розчин для котів

ФІПРОН 100    спот-он розчин для собак 

ФІПРОН 100     спот-он розчин для собак

ФІПРОН 100    спот-он розчин для собак

ФІПРОН 100    спот-он розчин для собак 

nowośćновинка
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SMXL
Препарат ефективний проти бліх та кліщів 
у собак і кішок

ФІПРОН 

Захист від бліх до 60 днів, проти кліщів ź
і щипців до 30 днів

Активний інгредієнт – фіпронілź

Високоефективний, повністю можна ź
порівняти з оригінальним продуктом

Безпечний, застосування продукту ź
дуже легко

Рекомендована доза міститься в одній ź
пробірці

Самоклеючі етикетки для наклеювання, ź
які поставляються з кожною піпеткою

Упаковка: 25 × 1 одноразові піпеткиź

Характеристика активного інгредієнта фіпронілa 
в препаратах серії ФІПРОН 
У нервовій системі комах він зв'язується з рецепторами гамма-
аміномасляної кислоти (ГАМК), які регулюють функціонування 
хлоридних каналів. Блокується переміщення хлорид-іонів через 
клітинні мембрани, що викликає гіперстимуляцію нервової 
системи, порушення її діяльності з подальшою загибеллю 
комах і кліщів. 
Акаріцидний ефект фіпронілу полягає в дії на слинні залози 
кліщів, внаслідок чого вони не можуть ссати кров тварини. 
Фіпроніл викликає також необоротні зміни у яйцях, що 
відкладають самки кліщів. 

спот-он
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 ШИРОКИЙ СПЕКТР ДІЇ в порівнянні з багатьма іншими препаратами.

ШВИДКИЙ РОЗВИТОК ЕФЕКТУ – вже через 18 годин після застосування знищує бліх, 

через 24–48 годин – іксодових кліщів.

ДОВГОТРИВАЛИЙ ЕФЕКТ – препарат ліпофільний, тобто зв'язується з жиром. 

Він відкладається в сальних залозах, виділяється зі шкірним жиром, утворюючи 

суцільний покрив протягом 4 тижнів. Після закінчення цього періоду препарат 

застосовується повторно, оскільки його концентрація в жирі знижується. 

КОНТАКТНА ДІЯ – блоха або кліщ гине, навіть не живлячись кров'ю, лише внаслідок 

контакту з фіпронілом. Має селективну дію на ГАМК-рецептори комах і викликає 

порушення передачі збудження. Кліщ або блоха приходить у стан значного 

збудження, а потім гине. 

МАЄ М'ЯКУ ДІЮ І БЕЗПЕЧНИЙ – не проникає в кров кішки, собаки і членів родини, 

тобто безпечний і для людей, які перебувають у безпосередньому контакті зі своїми 

домашніми улюбленцями. Його можна призначати цуценятам, кошенятам, кітним 

і лактуючим сукам та кішкам. Препарат безпечний навіть при застосуванні високих 

доз, має широкий діапазон дозування.

ВОДОСТІЙКИЙ – у шкірі зв'язується з сальними залозами і накопичується в них, 

в організм надходить у мінімальній мірі. Препарат погано розчиняється у воді, що 

гарантує його стійкість щодо дії вологи (дощ, купання або плавання), а також тривалу 

залишкову дію. Це означає, що під час купання він не буде постійно змиватися 

зі шкіри.

ЩОМІСЯЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ – регулярне застосування препарату служить для 

профілактики алергії на укуси бліх. Препарат убиває блоху вже при одному лише 

контакті з її тілом, без ссання блохою собачої або котячої крові, під час якого 

відбувається проникнення алергізуючої блошиної слини в шкіру та кров.

ЗРУЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ – РІЗНІ ФОРМИ ПРЕПАРАТУ – препарат є у формі спрея 

(100 і 250 мл – в реєстрації), у формі розчину для точкового нанесення на шкіру 

(spot-on) у тюбику-піпетці п'яти розмірів, що полегшує застосування у собак різних 

вагових категорій, для кішок усіх розмірів призначена піпетка одного розміру 

(Cat, S 2–10 кг, M 10–20 кг, L 20–40 кг, XL більше 40 кг). 

ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ 
ФІПРОНУ
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ПРОДУКТИ ДЛЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН

Порівняння продукту ФІПРОН і оригінального продукту

 ФІПРОН Оригінальний продукт  

Активний інгредієнт фіпроніл  

Ефективність   

Безпечність  

Тривалість дії  

Величина паковання   

Низька ціна  

Чеський продукт  

Молекула фіпронілу, яка міститься в препаратах ФІПРОН, 
у вісімдесятих роках минулого століття використовувалася 
спочатку як гербіцид і інсектицид. Однак фіпроніл, як 
і раніше, є високоефективним засобом проти бліх та іксодових 
кліщів, а також застосовується для профілактики зараження 
пухоїдами та кліщами різних видів. 

ФІПРОН    спот-он розчин для собак 

Список різних видів 
упаковки продуктів 

 за кольором ФІПРОН

Колір  Об'єм  Вміст фіпронілу Показання

 Зелений  4,02 мл 402 мг Собаки вагою більше 40 кг

 Коричневий  2,68 мл 268 мг Собаки вагою 20–40 кг

 Фіолетовий  1,34 мл  134 мг Собаки вагою 10–20 кг

 Оранжевий  0,67 мл  67 мг Собаки вагою 2–10 кг 

 Синій  0,50 мл 50 мг Кішки вагою більше 1 кг або 

     старші 8 тижнів 
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Познайомтеся 
з перевагами 
профілактичної та 
лікувальної вакцинації 
вакциною 

Вакцина містить штам, ізольований 
з організму хворої тварини; доза антигену 
була обрана на підставі складних 
досліджень безпечності та ефективності. 

Для інактивації спор у процесі приготування 
вакцини використовується гамма-
випромінювання з достатнім фунгіцидним 
ефектом.

Вакцина не інактивована хімічно, що вигідно з погляду 
безпеки застосування 

Біокан М
Унікальна вакцина, визнана в усьому світі, 
проти дерматофітозу собак

Вакцина призначена для профілактичних 
і лікувальних цілей, причому 
поствакцинальний клітинний і частковий 
гуморальний імунітет захищає від 
дерматофітозу, викликаного Microsporum 
canis.  

ПРОДУКТИ ДЛЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН
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Імунологічні принципи вакцинації вакциною Біокан М
Дерматофітоз лише зрідка рецидивує, на підставі чого можна зробити 
висновок, що після інфекції розвивається стійкий і тривалий імунітет. 
Експериментальні дослідження підтвердили, що у тварин, інфікованих 
ідентичним видом цвілевих грибів, відсутні клінічні прояви захворювання. Хоча 
і можна викликати повторну інфекцію, але це потребує набагато вищої 
інфікуючої дози, ніж звичайно буває у разі природного інфікування.
Незважаючи на те, що йдеться про інфікування поверхневих зроговілих ділянок 
шкіри, в імунній реакції бере участь як гуморальний, так і клітинний 
компоненти імунітету. Важливу роль відіграють клітини Лангерганса 
в епідермісі, які презентують антиген, спори цвілевих грибів, Т-лімфоцитам. 
Активація Т-хелперів і кореспондуюче звільнення цитокінів з кератиноцитів 
ведуть до утворення антитіл у разі хронічного перебігу інфекції. Стимуляція 
Т-хелперів 1 і клітинна відповідь, що характеризується гамма-інтерфероном, 
інтерлейкіном 12 і інтерлейкіном 2, ведуть до зникнення ознак дерматофітозу. 
Цитокіни також провокують міграцію нейтрофілів і макрофагів із 
цитотоксичним ефектом у верхні шари шкіри.Точна роль антитіл невідома, але 
їх фунгістатичний ефект пов'язаний з опсонізацією та активацією комплементу.

l Безпечність вакцини на підставі тестів можна 
позначити як високо достовірну. 

l Легка місцева реакція після внутрішньом'язового 
і підшкірного введення може з'явитися залежно 
від способу введення і розмірів вакцинного 
антигену. 

Місцева реакція у вигляді болючості та набряку 
в місці введення зникає протягом двох днів, і її 
можна попередити за допомогою декількох заходів:
l Правильний вибір місця введення
l Відповідний діаметр голки 
l Уведення сухою голкою 
l Не використовувати перед уведенням вакцини дезінфекцію
l Уведення вакцини, що має кімнатну температуру

ЯКІ ПЕРЕВАГИ 
ВАКЦИНАЦІЇ ПРОТИ 
ДЕРМАТОФІТОЗУ?  

l Найбільшою перевагою 
є досягнення винятково 
стійкого і тривалого 
імунітету. 

l Вакцинація усуває 
ризик занесення 
інфекції в господарство.

l Лікувальна вакцинація 
значно зменшує 
інтенсивність симптомів 
і скорочує період 
контамінації 
середовища

l Ризики вакцинації 
незрівнянно нижчі, ніж 
звичайні ефекти 
введення пероральних 
протигрибкових засобів, 
які пригнічують функцію 
кісткового мозку 
і мають гепатотоксичну 
дію. 

l Щоденне введення 
препаратів протягом 
декількох тижнів 
є також для кішки або 
собаки та їх власника 
набагато більшим 
стресом у порівнянні 
з уведенням вакцини.

l Кошенята і цуценята можуть вакцинуватися 
з 12-тижневого віку, після первинної вакцинації 
необхідна ревакцинація через 14–21 день. 

l У разі лікувальної вакцинації рекомендується друга 
ревакцинація, знов-таки з інтервалом 18–24 дні.

l Імунітет розвивається через один місяць 
і зберігається один рік, після цього необхідна 
повторна ревакцинація. 

l Доза вакцини – 1 мл, собакам уводять вакцину 
глибоко в м'яз, кішкам – глибоко в м'яз або 
під шкіру.
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Вакцини для собак і кішок 

Боррелім 3 

– вакцина інактивована проти 
бореліозу собак, котів і коней.
Для профілактичної вакцинації 
собак, котів і коней проти бореліозу, 
починаючи з 12-тижневого віку 

Біофел PCHR
Вакцина інактивована проти 
панлейкопенії, каліцивірозу, 
герпесвірусної інфекції та сказу котів

Біофел PCH
Bакцина інактивована проти 
панлейкопенії, каліцивірозу та 
герпесвірусної інфекції котів.

Біофел M Plus
Вакцина інактивована проти 
мікроспорії котів

Біокан С
Bакцина інактивована проти 
коронавірозу собак

Біокан DP
Bакцина жива проти чуми м'ясоїдних 
та парвовірозу собак

Біокан L 
Bакцина інактивована проти 
лептоспірозу собак.

Біокан DHPPi
Bакцина жива проти чуми 
м'ясоїдних, аденовірозу, парвовірозу 
та парагрипу собак

Біокан DHPPi + L
Baкцина комбінована проти чуми 
м'ясоїдних, аденовірозу, 
парвовірозу, парагрипу та 
лептоспірозу собак. 

Біокан DHPPi + LR
Вакцина комбінована проти чуми 
м'ясоїдних, аденовірозу, 
парвовірозу, парагрипу, лептоспірозу 
та сказу собак

Біокан М
Вакцина інактивована проти 
Мікроспорум каніс 
(Microsporum canis) собак і котів

Біокан Puppy
Bакцина комбінована проти чуми 
м'ясоїдних та парвовірозу собак.

Біокан R
Bакцина інактивована проти сказу 
тварин - для активної вакцинації 
великої рогатої худоби, коней, 
свиней, овець, кіз, собак, котів, 
хутрових тварин проти сказу, 
починаючи з 12-тижневого віку.

Список продуктів компанії Bioveta зареєстрованиx 
і проданих  в Україні:
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БІОСУІС Респі Е
Bакцина інактивована проти 
актинобацилярної плевропневмонії, 
бешихи та гемофільозу свиней

Біосуіс PRRS інакт Eu + Am
вакцина інактивована проти 
репродуктивно-респіраторного 
синдрому свиней -  novinka
Для активної вакцинації ремонтних 
свинок та свиноматок проти вірусу 
репродуктивно-респіраторного 
синдрому.

Біосуіс M. hyo 
вакцина інактивована проти 
ензоотичної пневмонії свиней.
Для активної вакцинації свиней на 
відгодівлі проти ензоотичної 
пневмонії, викликаної Mycoplasma 
hyopneumonia.

БІОСУІС АПП
Вакцина інактивована проти 
плевропневмонії свиней

РОКОВАК НЕО 

Bакцина інактивована проти 
ротавірусної інфекції та 
колібактеріозу свиней.

Еризін Сінгл Шот
Bакцина інактивована проти бешихи 
свиней - для активної імунізації 
свиней з метою профілактики 
бешихи. 

ПАРВОЗІН-ОЛЬ
Вакцина інактивована проти 
парвовірозу свиней

Вакцини для кроликів

ПЕСТОРІН
Вакцина інактивована проти вірусної 
геморагічної хвороби кролів

Песторін Мормікс
Вакцина комбінована проти вірусної 
геморагічної хвороби та міксоматозу 
кролів

Міксорен
Bвакцина жива проти міксоматозу 
кролів.

ПАЗОРІН-ОЛЬ
Bакцина інактивована проти 
пастерельозу кролів - починаючи 
з 4-тижневого віку.

Bакцини для свиней
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Bакцини для великої рогатої худоби

Коліеризін Нео
Baкцина інактивована проти 
ентеричних колі інфекцій у молочних 
поросят з адгезивними факторами 
К88 (F4), К 99 (F5), 987Р (F6), F41 та LT 
термолабільними ентеротоксичними 
речовинами і проти бешихи свиней.

Колізін Нео
Bакцина інактивована проти 
колібактеріозу свиней

ПАРВОЕРИЗІН 
Bакцина інактивована проти 
парвовірозу та бешихи свиней

Поліплеврозин АРХ Плюс 
Bакцина інактивована проти 
плевропневмонії свиней, для 
імунізації поросят та свиноматок з 
метою профілактики або лікування 
пневмонії, викликаної Actinobacillus 
pleuropneumoniae, Pasteurella 
multocida, Bordetella bronchiseptica

БІОСУІС ПАРВО Л(6)
Bакцина інактивована проти 
парвовірозу та лептоспірозу свиней.

БіоБос Л(6)
вакцина інактивована проти 
лептоспірозу великої рогатої худоби
Для активної вакцинації корів, 
нетелей, а також телят, починаючи з 
4-тижневого віку, проти 
лептоспірозу.

БіоБос Респі 4
вакцина інактивована проти 
респіраторних захворювань великої 
рогатої худоби.
Вакцинація великої рогатої худоби 
проти захворювань, викликаних 
респіраторно-синцитіальним вірусом 
ВРХ, вірусом паргрипу-3 ВРХ, вірусом 
діареї ВРХ та пастерелою

БіоБос Респі 3
вакцина інактивована проти 
респіраторних захворювань великої 
рогатої худоби
Вакцинація великої рогатої худоби 
проти захворювань, викликаних 
респіраторно-синцитіальним вірусом 
ВРХ, вірусом паргрипу-3 ВРХ та 
пастерелою.

БіоБос ІРТ marker inact.  
Вакцина інактивована маркована 
проти інфекційного ринотрахеїту 
великої рогатої худоби
Для активної вакцинації великої 
рогатої худоби проти інфекційного 
ринотрахеїту, викликаного 
герпесвірусом ВРХ тип 1, починаючи 
з 3-місячного віку.

Колібін РК Нео
Bакцина інактивована проти 
колібактеріозу, ротавірусної та 
коронавірусної інфекцій великої 
рогатої худоби.
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Вакцини для коней

БіоЕквін FH
Bакцина інактивована проти грипу 
та герпесвірусної інфекції коней

ФЛЮЕКВІН
Bакцина інактивована проти грипу 
коней.

ФЛЮЕКВІН Т
Bакцина інактивована проти грипу 
та правцю коней.

КЛОТЕЇД-4
Bакцина інактивована проти правцю 
тварин.

Bакцини для птиці

ОРНІБРОН 
Жива (ліофілізована) вакцина проти 
інфекційного бронхіту птиці

ОРНІПЕСТ 
Жива (ліофілізована) вакцина проти 
хвороби Ньюкасла птиці.

ОРНІБУР 
Жива (ліофілізована) вакцина проти 
інфекційної бурсальної хвороби 
домашньої птиці.

ОРНІВАК ND+IB2+EDS  
Bакцина інактивована для ін'єкцій 
проти ньюкаслської хвороби птиці, 
інфекційного бронхіту та синдрому 
зниження несучості.

ОРНIПРIМ КЛОН 1 
Жива ліофілізована вакцина проти 
хвороби Ньюкасла птиці. 

ОРНIМIКС КЛОН B 1+ H 120
Вакцина жива лiофiлiзована для 
активної имунизації птицi проти 
ньюкаслської  хвороби  та 
iнфекцiйного бронхiту

ОРНІБУР Iнтермедiальний 
Плюс 
Жива ліофілізована вакцина проти 
інфекційної бурсальної хвороби 
домашньої птиці  
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Інші препарати

ФІПРОН 50 спот-он розчин 
для котів 

Лікування та профілактика котів при 
ураженні блохами (Ctenocephalides 
felis), паразитоформними кліщами 
(Ixodes spp.) та вошами (Felicola 
subrostratus).

ФІПРОН 100 спот-он розчин 
для собак
Лікування та профілактика собак при 
ураженні блохами (Ctenocephalides 
spp.), паразитоформними та 
коростяними кліщами (Rhipicephalus 
spp., Dermacentor spp., Ixodes spp.) 
і волосоїдами (Trichodectes canis).

Каніверм паста
Дегельмінтизація собак 
і котів при ураженні 
круглими і стьожковими 
гельмінтами.

Широкий спектр антигельмінтної дії 
на круглі і стьожкові гельмінти 
базується на фармакологічній дії 
складових препарату: фенбендазол, 
пірантелу ембонат, празіквантел. 

КАНІВЕРМ таблетки 
для вет. вик

Таблетки препарату 
випускаються масою по 
по 0,7 г. і по 0,175 г.  
Дегельмінтизація собак і котів 
при ураженні круглими 
і стьожковими гельмінтами.

Еквіверм паста
Дію препарату обумовлюють 
діючі речовини – івермектин 
і празіквантел.
Лікування і профілактика 
захворювань коней.

Естрофан ін'єкційний
(розчин для ін'єкцій)
Препарат застосовують шляхом 
внутрішньом'язових ін'єкцій - 
синхронізація тічки, функціональні 
розлади яєчників, післяродові 
захворювання матки, для 
переривання вагітності 

ГАФЕРВІТ
(розчин для ін'єкцій)
Препарат застосовують для 
профілактики залізодефіцитної анемії 
та лікування хворих на анемію 
поросят.

ОТІБІОВІН
(краплі вушні, розчин)
Лікування собак та котів, хворих на 
отити і дерматити зовнішнього 
слухового каналу, що спричинені 

ФЕРРІБІОН 10 %
(розчин для ін'єкцій)
Застосовують препарат для лікування 
телят, поросят при аліментарній, 
гіпохромній та залізодефіцитній анемії 
та профілактики цих захворювань.
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ПВП Йод спрей
(розчин для зовнішнього 
застосування)
Для дезінфекції рук, операційного 
поля при операціях, кастраціях та для 
обробки пуповин у новонароджених 
тварин. 

Йодоутер
(розчин для внутрішньоматкового 
застосування)
Лікування великої рогатої худоби, 
свиней при захворюваннях на 
підгострі та хронічні форми 
ендометритів, піометри.

Амоксицилін Біовета 15% ЛА
(суспензія для ін'єкцій)
Лікування великої рогатої худоби, 
свиней та собак при захворюваннях 
травного каналу органів дихання 
шкіри та м'яких тканин та 
сечостатевої системи 

Біо Кілл спрей 
Профілактика та лікування собак, 
морських свинок, хом'яків, кролів, 
екзотичних птахів, коней, овець, 
домашньої птиці при ураженні 
ектопаразитами (блохами, вошами, 
кліщами). 

БІОПІРОКС спрей
(розчин для зовнішнього 
застосування)
Лікування собак, котів, дрібних 
хутрових тварин, хворих на 
дерматофітози.

ГАММАВІТ БІО
(порошок для приготування 
пероральної суспензії)
Профілактика і лікування 
новонароджених телят 
однодобового віку при 
захворюваннях травного каналу.

Окситетрациклін Л.А. 200
(розчин для ін'єкцій)
Лікування тварин, хворих на 
пневмонію, гастроентерит, артрит, 
пододерматит, хламідіоз, бруцельоз, 
лептоспіроз, пастерельоз, 
актинобацильоз, мастит, дифтерію 
телят.

Сергон 500 
з розчинником
(Порошок і рідина для приготування 
розчину для ін'єкцій)
Лікування анеструсу в корів, теличок, 
свиноматок, ремонтних свинок, 
овець, кіз, собак і кролів; 

СЕРГОН ПГ з розчинником
(порошок і рідина для приготування 
розчину для ін'єкцій)
Профілактика післяполового 
анеструса у свиноматок після 
першого опоросу. Лікування 
післяполового анеструса у основних 
свиноматок і у свиноматок після 
першого опоросу.

Гамарет
(суспензія для інтрацистернального 
застосування)
Лікування лактуючих корів, хворих на 
клінічні форми маститу бактеріальної 
етіології.

Ветеринарну продукцію компанії 
Bioveta можна купити за низькими 
цінами в ТОВ "Евровет"

Евровет
03151, м. Київ,
вул. Народного Ополчення 26а, а/с 131

Тел./факс. (044) 246-20-05
Тел. (044) 246-20-10, (044) 229-77-55

e-mail: td_bu@i.com.ua, www.eurovet.com.ua
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паста для перорального застосування

Eквіверм пастаEквіверм пастаEквіверм пастаEквіверм пастаEквіверм пастаEквіверм паста
7 мл

Протипаразитарна паста для коней містить івермектин і празиквантел
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